PLÁN ROZVOJE OBCE
MERKLÍN
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1. Úvod
Plán rozvoje obce Merklín na léta 2011-2015, s výhledem do roku 2020 je strategickým
programovým dokumentem, který formuluje základní směry jejího rozvoje a fungování
v návaznosti na rozvoj celého regionu.
Plán rozvoje obce by měl také zlepšit komunikaci mezi samosprávou, veřejností a
podnikateli.
Je důležitým nástrojem řízení obce, k jeho záměrům a prioritám bude přihlíženo při
plánování investičních akcí a při sestavování rozpočtu obce. Umožní obci naplňovat vizi
obce a postupně realizovat její dlouhodobé cíle, přispěje k lepší koordinaci aktivit a zájmů
různých subjektů působících v obci.
Plán rozvoje obce vychází z analýzy současného stavu, tj. zhodnocení silných a slabých
stránek obce a jejích rozvojových příležitostí, jakož i identifikace existujících rizik.
Měl by být živým dokumentem, který bude průběžně konfrontován s reálnými možnostmi
obce a se zřetelem na ně dále aktualizován. Rovněž tak územní plán a jeho změny budou
vycházet ze strategického plánu – Plánu rozvoje obce Merklín na léta 2011-2015, s
výhledem do roku 2020 – jako nadřazeného dokumentu.

2. Historie obce, její lokalita a počet obyvatel
První písemná zpráva o městečku je z roku 1356. V té době byl již Merklín městečkem s
farním kostelem a tvrzí. Jak dokazují archeologické nálezy, bylo okolí Merklína hustě
osídleno již v pravěku. V historii obce jsou doloženy těžby zinku, olověné a železné rudy.
Na přelomu 19. a 20. století bylo v okolí Merklína v provozu několik kamenolomů. V
roce 1903 byl v městečku panský pivovar, o pět let později také lihovar.
Na Merklínsku se také těžilo uhlí. První těžba se klade na počátek 18.stol. Z prvních
vrchnostenských těžařů byl hrabě Kolovrat.Většina uhelných slojí procházela pod lesem
Výtuň, dále pod obcemi Merklín, Kloušov, Buková. J.A.Ziegler v této pánvi založil
nejhlubší důl „Soudný „ v roce 1820. V roce 1870 začal těžit uhlí také merklínský
velkostatek. Uhlí bylo objeveno sedláky na poli náhodou. Bylo velice žádané pro nízkou
cenu ( 1 strych -asi 93 l – stál 12 krejcarů ) a vysokou výhřevnost ( 7 400 kal ).
Už na konci 17. století došlo k radikální přestavbě i zdejšího kostela sv. Mikuláše. Roku
1712 byla postavena barokní fara, která areál kostela doplňuje, stejně jako sochy sv.
Floriána a sv. Notburgy, datované vkročením do roku 1765. Kamenné skulptury byly
zhotoveny spolu s další sochou sv. Gotharda ve druhé polovině 18. století nákladem rodu
Morzinů. K sakrálním stavbám v obci Merklín patří bývalý katolický kostel sv. Vavřince
v zaniklé obci Bijadla, připomínaný již v roce 1115 jako majetek Kladrubského kláštera,
výklenková kaplička sv. Antonína z druhé pol. 18. stol. a kaplička sv. Prokopa.

Dalším centerem náboženského vyznání se stala Husova kaple pro českobratrskou
evangelickou víru. Tato byla vystavěna v roce 1931. V čele místních a okolních věřících
stál statkář Bohumil Tichota ze Ptenína. Ve věži kaple je umístěn od 50. let zvon vážící
80 kg, který byl nazván Mistr Jan Hus. Dnes je jméno církve známo především
charitativní a vzdělávací činností.
Počátkem roku 1869 vznikla v Merklíně Tělocvičná jednota Sokol. V roce 1923 byla
postavena budova Sokolovny, kterou projektoval a stavěl Rudolf Levý.
Tím se značně zlepšily podmínky pro další tělocvičnou a sportovní činnost.
Mezi známé osobnosti, které zde pobývaly, patří například básník a vlastenec František
Jaroslav Vacek Kamenický, farář žijící v Merklíně v letech 1834 – 1845, dále básník
Mikuláš Vojtěch Vejskrab Bělohrobský, místní kantor, který zde učil v padesátých letech
devatenáctého století a několikrát zde pobýval o prázdninách spisovatel Jakub Arbes.
Návštěvníka městečka zajisté zaujme merklínský zámecký areál, sestávající se dnes z
budov zámku, rozlehlého zámeckého hospodářského dvora, parku, zámeckých sklepů a
mohutné kamenné sýpky, který patří k charkteristickým příkladům venkovských
feudálních sídel. Objekt byl ve dvacátém století průběžně přestavován.
Obec Merklín se nachází jihozápadně od Přeštic, v nadmořské výšce 385 – 420 m. Obec
dělí potok Merklínka, vytékající z Merklínského rybníka. Katastrální území má výměru
1701 ha.
Merklínský rybník leží na jihovýchodní části obce. Byl vybudovám Vilémem z Chřínova.
Pětatřicetihektarový rybník je napájen Merklínkou a Roupovským potokem. Hráz byla při
záplavách v roce 2002 poškozena. Okolo rybníka vede zelená turistická trasa 1430 z
Roupova do Staňkova a dále.
K 1.1. 2011 žije v obci asi 1 100 obyvatel. Součastí obce Merklín je Kloušov a Lhota
( Merklín – 1002, Kloušov – 68, Lhota – 26 ).
Obcí prochází státní silnice č. II/182, II/183. Vlakové nádraží obec nemá, ani v její
blízkosti nevede železniční trať. Autobusem je ale možno dojet do Přeštic, Stoda nebo
Staňkova a potom využít vlakové spoje. Hlavní vlakové uzly ve Stodě a Přešticích, jsou
vzdálené přibližně 10 km.
Územní plán obce byl zpracován v roce 1997. Na základě nových skutečností a potřeb
proběhla k tomuto plánu v roce 2009 jedna změna. Stávající územní plán má platnost do
roku 2015 a vzhledem k tomu probíhá příprava podkladů pro vypracování nového ÚP.
Obec je členem Mikroregionu Radbuza a Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje.
V roce 2010 obecní rozpočet hospodařil s příjmy ve výši 13 032 tis. Kč.

3. Technická a občanská vybavenost
Obec je zásobena pitnou vodou z vlastního vodovodního systému, některé rodinné domy
využívají vodu z vlastních studní. Od února 2010 funguje v obci nová čistírna odpadních
vod (ČOV).
Na území obce Merklín a Kloušov je provedena plynofikace. K vytápění rodinných domů
se používá zemní plyn, částečně elektřina a tuhá paliva. V důsledku zdražování elektřiny i
plynu se ale občané v poslední době vracejí k vytápění méně kvalitními palivy.
V souladu s územním plánem v současné době probíhá prodej stavebních pozemků v
lokalitě „Na Výsluní II“. Další stavební pozemky budou řešeny v novém územní plánu.
Provoz na silnicich II. třídy, procházejících obcí, je v současné době intenzivní. Přesto
existuje jenom minimum prvků zvyšujících bezpečnost chodců. Nejsou přechody pro
chodce, chodníky jsou vybudovány ve větší části obce, ale v některých místech vyžadují
opravy či rekonstrukci (ul. V Rokli, 1. máje od ul. Luční po výjezd na Stod, Sokolská ul.
za mostem, Sadová ul, ul. Na Výhledech atd. ). V rámci Národního rozvojového
programu Mobility pro všechny – bezbariérové trasy v Obci Merklín bylo zažádáno o
dotaci na úpravu chodníků v ulici U Zámku, Školní a část Husovy.
Odpadové hospodářství – odvoz komunálního odpadu zajišťuje firma Marius Pedersen
Group. Poplatky za odvoz jsou stanoveny dle četnosti vývozu.
Na území obce je vytvořeno 7 sběrných míst s kontejnery, které slouží ke třídění papíru,
plastů a skla. Na OÚ je umístěn kontejner na drobnou elektroniku a baterie. Odvoz
nebezpečného odpadu je dvakrát za rok řešen ve spolupráci se Svazkem obcí odpadového
hospodářství Plzeň-jih. V obci je zbudován provizorní sběrný dvůr, kam občané mohou za
mírné poplatky ukládat ostatní odpad.Součástí sběrného dvora je E – domek na bezplatné
ukládání elektroniky a zářivek.
Budova Základní školy je stará přes 100 let, byla sice v průběhu let dostavována a
opravována, ale přesto vyžaduje výměnu oken a novou fasádu se zateplením.. V současné
době navštěvuje ZŠ 166 žáků od první do deváté třídy.
Budova Mateřské školy byla postavena v 80. letech minulého století. Má nedostatečnou
tepelnou izolaci, zastaralé elektrické a vodovodní rozvody i ostatní technické vybavení.
Došlo k výměně radiátorů v polovině budovy a výměně 98 oken. V objektu se nachází
dvě oddělení mateřské školy s celkovou kapacitou 56 dětí. V letošním roce počet zájemců
o umístění dětí do MŠ překročil stávající kapacitu o 100 %. Z tohoto důvodu rozhodla
Rada obce zřídit třetí oddělení a počet dětí vzrostl na 84.
Budova ZŠ a MŠ jsou od roku 2002 vytápěny zemním plynem. V budově mateřské školy
se nachází také školní jídelna.
V obci se dále nachází ZŠ speciální Diakonie ČCE, denní stacionář a chráněné dílny
Diakonie ČCE – středisko Radost.

Výčet škol uzavírá Základní umělecká škola Merklín – pobočka ZUŠ Stod, kterou
navštěvuje 65 dětí.

Sportovní dění se koncentruje na fotbalovém hřišti - TJ Sokol Merklín má 5 týmů (muži
A,B, dorost, žáci a minižáci). Dále je v obci úspěšný softballový club a motokrosový
oddíl AVZO.V obci je možno zahrát si i tenis na tenisových kurtech s umělohmotným
povrchem
nebo na antukovém hřišti Tělocvičné jednoty Sokol , kde je možnost zahrát si i jiné
míčové hry.

Aktivně zde pracuje Český svaz žen, Mateřské centrum „MYŠKA“, Sdružení občanů
Kloušova, SDH Kloušov a Merklín a Rybářský kroužek. V Merklíně je zároveň
výjezdová jednotka SDH.

Na území obce se nacházející 4 obchody, které mají ve svém sortimentu smíšené
zboží. Otevírací doba je maximálně do 17 hodin, dvě prodejny zajišťují prodej i o
víkendech a svátcích do 20.00 hod.Dále jsou zde 2 restaurační zařízení s možností
ubytování – Hotel Kohout, kde je kapacita 10 lůžek a Penzion „ U Josefa „ ,kde je
ubytovací kapacita v počtu 50 lůžek, venkovní terasa, bowling.
Pro Merklín a okolní spádové obce je zde v provozu Česká pošta s pracovní dobou 8.00 –
11.00 a 13.30 – 16.30 hod.

Na Obecním úřadě je k dispozici služba Czech point a je možné pořídit zde tyto listiny :
výpis z Obchodního rejstříku, výpis ze Živnostenského rejstříku, výpis z Katastru
nemovitostí, výpis z Rejstříku trestů. Dále je zde knihovna a veřejný internet. OÚ má
působnost matričního úřadu a další správní činnosti. Obec má příslušnost k úřadu s
rozšířenou působností Přeštice.

K lepší spokojenosti občanů by napomohla každodenní přítomnost praktického lékaře a
lekárny. V současné době dojíždí do místní ordinace praktičtí lékaři třikrát v týdnu.
Dětská lékařka ordinuje také třikrát týdně. Zubní lékařka ordinuje v pracovní dnech.
Diakonie ČCE poskytuje pečovatelskou službu pro občany a seniory v Merklíně. V obci
je stále plně obsazen dům s pečovatelskou službou s devíti bytovými jednotkami. Ve
vlastnictví obce je dále kromě jiného dům s osmi malometrážními byty a čtyři
mezonetové byty 3+1.

4. Pracovní příležitosti a možnosti kulturního a společenského vyžití
Největším podnikatelským subjektem na území obce je Zemědělské družstvo. Přímo
v obci se nachází jeho administrativní budovy a dílny s technickým zázemím.
ZD obhospodařuje i většinu polí a luk na území katastru obce. Další větší firmou je MVP
Merklín s.r.o. K zaměstnanosti občanů obce tyto dvě firmy přispívají pouze doplňkově,
neboť zaměstnávají každá přibližně 20 místních občanů.
Ostatní podnikatelé patří mezi drobné živnostníky, kteří provozují činnost buď zcela bez
nebo s menším počtem zaměstnanců.
Většina obyvatel dojíždí za zaměstnáním do Plzně, Dobřan, Chlumčan, Přeštic, Stoda a
Chotěšova.
Minimální pracovní příležitosti se nabízí občanům v místních službách, zejména
ve třech obchodech se smíšeným zbožím a ve dvou restauračních zařízeních s
ubytováním.
V obci svou činnost provozuje řada organizací a spolků: Tělovýchovná jednota Sokol,
Softballový club, Motokrosový oddíl AVZO, Sbor dobrovolných hasičů Merklín a
Kloušov, Český svaz žen, Mateřské centrum „MYŠKA“, Sdružení občanů Kloušova ,
Rybářský kroužek , Tělocvičná jednota Sokol a Český svaz včelařů
Tištěná kronika z roku 1924 patří k důležitým dokladům o životě obce, může inspirovat
dnešní i budoucí generace.
Udržována je tradice pouti, která se koná vždy osm týdnů po velikonočních svátcích. K
novodobým tradicím patří akce Rozsvícení vánočního stromku.
TJ Sokol – Šibřinky, Fotbalový turnaj žáků o pohár Merklínského starosty, bál, zábavy
Českého svazu žen – Den dětí, Mikulášská nadílka, Lampionový průvod, bál, různé
zájezdy
AVZO – několikrát ročně motokrosové závody, motobál,
SOK – Kloušovská šlápota, Fotbal. turnaj žen a mužů, Setkání seniorů, Rodáci, bály,
zábavy, Mikulášská besídka
SDH – účast na hasič. soutěžích,spolupráce s ČSŽ při akcích pro děti
Obec Merklín poskytuje zámek a prostory zámeckého parku k pořádání každoroční
výstavy Bonsají , Kobzova memoriálu a Knollova memoriálu.
Dle výpisu ze seznamu kulturních památek ČR jsou v obci evidovány tyto kulturní
památky :

-zámek
-kostel sv. Mikuláše
-Sbor českobratrský
-socha sv. Gotharda
-sýpka – bývalý kostel sv. Vavřince (Bijadla)
-jiná správní stavba – důchodní úřad č.p. 244
Dominantou obce je kostel sv. Mikuláše a zámek.

5. SWOT analýza obce Merklín
Analýzu SWOT, tedy analýzu silných a slabých stránek, příležitostí a ohrožení jsme
zvolili jako vhodnou metodu k poznání kritických oblastí obce, které bude potřeba řešit.
Silné stránky
- dobrá dopravní obslužnost na Přeštice,
Stod Plzeň,
-fungující základní systém třídění a sběru
odpadu
-existence platného územního plánu v
Merklíně
-na Obecním úřadě dostupný Czech point a
veřejný internet, matrika
-Základní a Mateřská škola v obci
-ZUŠ v obci
-Základní škola spec. Diakonie ČCE v obci
-vlastní kanalizace a ČOV, vodovod +
úpravna vody
-plynofikace obce Merklín a její části
Kloušov
-DPS v obci
-aktivní činnost zájmových a sportovních spolků, pestrý sportovní život
-celotýdenní přítomost zubního lékaře
-možnost výstavby RD
-4 prodejny se smíšeným zbožím
-navýšení kapacity MŠ
-Česká pošta v obci
-restaurace s ubytovací kapacitou
-čerpací stanice – Eurooil
-JSDHO
-sportovní vyžití
-veřejné dětské hřiště-

Slabé stránky
-malý zájem občanů o veřejnou dopravu o
víkendech a svátcích
-nedostatečná přítomnost praktického
lékaře
-není lekárna v obci
-nejsou prodejny s jiným sortimentem
-místní komunikace jsou ve špatném stavu
-neexistence přechodů pro chodce
-nezájem občanů o kulturní akce pořádané
v obci
-malá zoodpovědnost občanů za stav
životního prostředí – černé skládky
-nedostatečná spoluúčast občanů na
rozhodování o veřejných záležitostech
-zvyšování počtu vandalských činů
-objekty ZŠ a MŠ jsou nezateplené
-sitě – distribuce elekřiny, telefon, osvětlení
je řešena většinou nadzemním vedením
-kulturní památka – Zámek vyžaduje
rekonstrukci
-omezená nabídka pracovních míst v místě
bydliště
-nerealizace připraveného projektu
výstavby tělocvičny
-není dětské hřiště v Kloušově
-absence rozhlasu v Kloušově, Lhotě a na
Radosti,
-chybí koupaliště

Příležitosti
využití dotací
-motivace vlastníků nemovitostí určených k
bydlení, aby se trale přihlásili v obci (také
podnikatelé)
-zajistit modernizaci a rozvoj ZŠ a MŠ

Ohrožení
-nedostatečná činnost Policie
-zhoršování kvality ovzduší vlivem
cenových rozdílů paliv
-hrozbou jsou povodně – možnost zatopení
vodních zdrojů obce Merklínkou

6. Vize a rozvoje obce Merklín
Vytvořit z Obce Merklín moderní obec s venkovským životním stylem, který bude
posilován vyváženým rozvojem všech složek určujících kvalitu života – sociálního
prostředí, infrastruktury, životního prostředí, bezpečí v obci, pracovních a
podnikatelských příležitostí. Dlouhodobou prosperitu a spokojenost občanů založit na
souladu místních kulturních tradic a široké otevřenosti.
1. Školství
• zateplení, výměna oken a fasáda ZŠ II. stupeň
• zateplení MŠ
• oprava střechy, okna, zateplení – ZŠ I. stupeň
• rekonstrukce půdních prostor pro družinu
• výstavba nové tělocvičny
2. Zaměstnanost, podnikání - přilákat do obce podnikatelské subjektya tím zvýšit možnost zaměstnání místních občanů

3. Služby v obci - znovuotevření lékárny, získat lékaře na plný úvazek,
chybí prodejny s jiným sortimentem zboží, než jsou potraviny,absence koupaliště v obci

4. Infrastruktura - vybudování komunikace v ul. Sadová,Na Výsluní II, oprava
ul. Na Výhledech, V Rokli a dalších místních komunikací a chodníků, oprava
komunikací v Kloušově, vybudování přechodu pro chodce

5. Životní prostředí - výstavba Sběrného dvora, odstranění černých skládek a
zamezit vzniku dalších,

6. Společenská zařízení - v prvé řadě přimět občany, aby kulturní akce navštěvovali!
Obec nemá své kulturní zařízení, velký sál si najímá od TJ Sokol.
V prostorách zámku je bývalý kinosál a zasedací místnost. Neuvažuje se o výstavbě
nového kulturního zařízení.

7. Sociální oblast - v obci je DPS s 9 byt. jednotkami a dům se sociál. byty-8 byt.
jednotek, které nestačí – zájem je vyšší.

8. Jiné - v obci jsou historické památky – zámek, který vyžaduje rekonstrukci, most U
jezera se sochou sv. Jana Nepomuckého je též v havarijním stavu.
Na základě dotazníkového průzkumu mezi zastupiteli obce byla zpracována tabulka
plánovaných akcí a dle bodového ohodnocení stanoveny priority.
Způsoby realizace, vize jsou závislé na mnoha podmínkách. Na prvním místě je to vůle
obce a její finanční prostředky, na druhém místě je to možnost čerpání dotací na uvedené
stavby a jejich vybavenost, na které by sama obec nedosáhla.
Hlavní rozvojovým prvkem obce je bydlení, které je navrženo v návaznosti na stávající
zastavěné plochy obce. V současné době je možnost výstavby RD v Merklíně - lokalitě
„Na Výsluní II“ a v Kloušově se připravují stavební pozemky. Zároveň je v obci Merklín
možno využít různé nezastavěné proluky ve stávající výstavbě. Obec má územní plán z
roku 1997, v současné době máme zadán nový Üzemní plán, kterým se budeme řídit dle
pravidel platných od roku 2016.

7. Tabulka akcí :
Poř.č
Název akce
.
1
Výměna oken, zateplení a fasáda ZŠ II. stupeň
realizace 2013-2014
7.200.000,OPŽP + Obec
2
Výstavba sběrného dvora
realizace 2013-2014
6.500.000,OPŽP + Obec
3
Bezbariérové řešení místních komunikací – Etapa A, od zámku do
Husovy ul.
Realizace 2012-2013
3.2300.000,SFDI + Obec
4
Oprava ulice V Rokli
realizace – dle dotace
1.5000.000,dle dotace
5
Přechod pro chodce na ul. 1. máje
???
2.500.000,dle dotace ???
6
Výměna radiátorů ÚT ve druhé polovině budovy MŠ
dle dotace
7
Výstavba nové tělocvičny
???
20.000.000,????
8
Oprava střech, výměna oken, zateplení a fasáda ZŠ I.stupeň
???
2.155.000,???
9
Rekonstrukce půdních prostor nad školní družinou
10
11
12
13
14
15
16
17
18

19

Body/po
ř
85
1.
77
3.
64
12.

71
5.
69
6.
68
7.
48 26.27
80
2.
49 24.25
Rekonstrukce půdních prostor v MŠ
37
31.
Oprava mostu U Jezera, včetně sochy sv. Jana Nepomuckého a výměny 53 17.zábradlí
18
Oprava budovy zámku – střecha, komíny, omítky, nátěry oken+ plyn.
65
kotelna
11.
Oprava smuteční síně a oprava hřbitovní zdi
52 19.20
Rekonstrukce ulice Na Výhledech včetně opravy stávající kanalizace
67 8.10.
Nová komunikace a chodníky v Sadové ulici
58
dle dotace ???
3.750.000,???
14.
Kanalizace v ul. Na Výsluní
70
probíhá
1.000.000,Obec nehod.
Výměna obrubníků na levé straně (směr Stod) na ulici 1. máje
62
nehod.
Oprava cesty od tenisových kurtů ke „Zdeňku Hájkovi“
67 8.???
500.000,??? + 10.
Obec
Nová komunikace v ulici Na Výsluní II.
42

20
21
22
23
24

25
26

???
3.000.000,Obec
Kanalizace II. etapa
Nový územní plán
realizace 2013 – 2014
???
Zdravotní středisko – zateplení a změna vytápění
změna vytápění 2012
400.000,Celková rekonstrukce veřejného osvětlení

??? + 29.

KÚ + Obec

Celková rekonstrukce veřejného rozhlasu včetně Kloušova, Radosti a
Lhoty
realizace 2013-2014
2.300.000,OPŽP +
Obec
Nový traktor nebo multicar

30

Dětské hřiště v Kloušově
???
Oprava komunikací v Kloušově a na Lhotě
realizace 2012-2013
500,Víceúčelové hřiště u ZŠ
realizace 2012-2013
2.500.000,Obec
Chodníky na levé straně ul. 1, máje (směr Stod)
???
1.200.000,Obec
Výstavba venkovní divadelní scény

31

Bezbariérové úpravy na OÚ

32

Kryté autobusové zastávy + sjednocení odjezdového místa
???
Dvůr před Mateřským centrem a ZUŠ
???
Revitalizace náměstí
???
Vytvoření parkovacích míst v Kostelní ulici
???
Hasičská zbrojnice – zateplení, výměna oken, změna vytápění
???
1.500.000,Obec
Vycházková trasa pro maminky s kočárky
???

27
28

29

33
34
35
36

37

Obec

???
ČEZ +

76
4.
57
15.
67 8.10.
45
28.
52 19.20

48 26.27
38
30.
50 22.23
50 22.23

61
??? + 13.

??? +

26 34.35
49 24.25
54
16.
35
32.
53 17.18
26 34.35
51
21.
32

33.

8. Realizace strategického plánu rozvoje.
Po schválení plánu rozvoje obce zastupitelstvem obce bude zahájena příprava projektů a
opatření. Realizace bude probíhat dle aktuálních výzev a možností dotací. Dalším krokem
bude přidělení projektů jmenovitým realizátorům. Dojde k zajištění potřebných financí na
kofinancování projektů a případně jejich krytí vlastními zdroji nebo úvěrem. Podmínky
dotací se mění podle dotačních titulů a výzev.
Strategický plán (SPROM) zahrnuje rozvojové aktivity, které budou realizovány v
krátkodobém i dlouhodobém časovém horizontu.

9. Řízení realizace SPROM
Za realizaci zodpovídá zastupitelstvo obce. Plán bude jedenkrát za dva roky aktualizován
a vyhodnocován. V případě nových skutečností může jeho aktualizace proběhnou v
kratším časovém období.
ZO je pravidelně informováno o průběhu realizace SPROM na zasedání ZO.
ZO bude informovat veřejnost o postupu plnění plánu alespoň jednou za dva roky.

10. Projekty
Projekty, které navazují na SPROM budou zpracovávány průběžně. Podle časového
plánu, cílů a opatření zajistí ZO rozpracování projektové dokumentace jednotlivých
projektů.

11. Předpoklad úspěchu
Na vytváření tohoto plánu se podíleli zastupitelé obce. Jestli že mají být naplněny záměry
obce, musí mít silnou podporu nejen v penězích, ale především ve víře a odhodlání
zastupitelů realizovat je a nést za ně společně odpovědnost, jinak zůstane každý plán jen
přáním.

12. Závěrem
Protože rozvoj obce je neustále pokračující proces bude se vyvíjet i rozvojový plán.
Hlavní část uskutečnění cílů rozvoje obce by mohla být realizována v období do roku
2015, tedy v období, kdy EU poskytuje nemalé finanční prostředky na promyšlený rozvoj
regionů, měst a obcí v ČR. Pro jejich smysluplné využití je nutné postupovat
systematicky a cílevědomě, aby výsledky projektu skutečně napomáhaly uspokojovat
reálné potřeby obyvatel obce. I proto je důležitá široká spolupráce občanů a jejich
zastupitelů.

